
جلسه مشترك نمايندگان تشكل هاى نساجى و پوشاك كشور روز 
يكشنبه مورخ 96/2/17 با حضور نمايندگان تشكل هاى سراسرى 

صنايع  انجمن  دبيرخانه  در  كشور  پوشاك  و  نساجى  استانى  و 
نساجى ايران برگزار شد.

در نهصد و چهلمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
نامه  طرح  از  پس  ماه  ارديبهشت  هفدهم  يكشنبه  روز  در  ايران 
استعفاى جناب مهندس محمد مروج حسينى از رياست هيات مديره 
اين انجمن به داليل شخصى و عدم حصول نتيجه در منصرف 
نمودن ايشان از اين تصميم، در نهايت پس از بحث و تبادل نظر و 
به درخواست اعضاى محترم هيات مديره، مهندس جمشيد بصيرى 
تهرانى عضو هيات مديره و دبير اسبق اين انجمن كه پيش از اين 
در سالهاى متمادى دبيرى اين تشكل را به عهده داشتند، به عنوان 

رئيس هيات مديره اين تشكل انتخاب شدند.
از  تقدير  و  مروج  مهندس  خدمت  نباشيد  خسته  عرض  ضمن 
و  كشور  نساجى  صنايع  به  ايشان  شائبه  بى  و  دريغ  بى  زحمات 
پيشرفت  و  اعتال  براى  ايشان  صادقانه  تالش هاى  خصوص  به 
انجمن صنايع نساجى ايران در طى سال هاى مسئوليت خود در 

مهندس  آقاى  براى  تشكل،  اين  مديره  هيات  رياست  جايگاه 
بصيرى رئيس جديد هيات مديره اين انجمن توفيق بيش از پيش 

مسالت داريم.
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مسئله  اصلى ترين  تمام شده  قيمت 
صادرات است. چند عامل باعث افزايش 
صادراتى  محصوالتى  تمام شده  قيمت 
گران  ايران  در  اوليه  مواد  است.  ايران 
مواد  به  توليدى  واحدهاى  در  است. 
اوليه باكيفيت باقيمت مناسب دسترسى 
نداريم. عالوه بر اين، نرخ تسهيالت بانكى، هزينه هايى را بر 
توليد تحميل مى كند. مسئله تورم در سال هاى اخير به توليد 
محصوالت صادراتى آسيب زده بود كه خوشبختانه با يك رقمى 
در  هم  باز  اما  است  شده  كاسته  آسيب ها  شدت  از  آن،  شدن 
مقايسه با رقبايى كه در كشورى با تورم يك يا 2 درصد توليد 
مى كنند، به افزايش هزينه ناشى از تورم باال دچاريم. هزينه 
بيمه و حمل ونقل در ايران باالست. هنوز در نقل وانتقال پول 
كه  اضافى  هزينه  درصد   20 از  درصد   8 تا   6 مشكل داريم. 
صادركننده نسبت به رقبايش در بازارهاى جهانى مى پردازد، به 
انتقال پول اختصاص دارد. اين در حالى است كه هزينه هاى 
يارانه  كنار  در  نمايشگاه ها  در  حضور  بازاريابى  حمل ونقل، 
صادراتى بر عهده دولت هاى رقباى ماست كه همه اين ها رقم 
قابل توجهى از هزينه هاى صادركننده را در برمى گيرد. در ايران 
از يك سو، قيمت تمام شده باالست و از سوى ديگر، صادركننده 
شامل حمايت و يارانه صادراتى نمى شود. اين در حالى است 
كه اگر دولت بخواهد، چنين اتفاقى خواهد افتاد. مسئله قيمت 
يك  و  دولتى  فرا  مسئله اى  صادرات  از  حمايت  و  تمام شده 
براى  برنامه اى  چه  آينده  دولت  ديد  بايد  است.  ملى  مسئله 
صادرات دارد اما مسائلى كه به آن اشاره كردم بايد براى بهبود 
وضعيت صادرات غيرنفتى و اثرگذارى آن انجام شود. در دوره 
كار دولت يازدهم به صادرات توجه شده است. نرخ تسهيالت 
بانكى چند درصد كاهش پيدا كرد. تورم به زير 10 درصد رسيد 
اما ديگر هزينه ها كه منجر به افزايش قيمت تمام شده محصول 
رونق  براى  كاهش ها  اين  است.  باقى  چنان  هم  مى شود، 
سال هاى  به  نسبت  شرايط  نيست.  كافى  غيرنفتى  صادرات 
گذشته بهتر است اما هنوز 20درصد بيشتر از رقبا براى عرضه 
محصول ايرانى در بازارهاى صادراتى هزينه مى كنيم و البته 

حمايت هاى الزم را هم از دولت دريافت نمى كنيم.
از  مطرح شده،  اخير  سال هاى  در  كه  بازرگانى  رايزنان  مسئله 
نقاط قابل اتكا براى حضور مؤثر در بازارهاى صادراتى است. 
بودند،  مستقر  سفارت ها  در  پيش ازاين  كه  بازرگانى  رايزنان 
بر  آن ها  ارتباطات  بيشتر  و  نمى كردند  اقتصادى  فعاليت 
گاها  حتى  بود.  سياسى شان  مسئوليت هاى  و  اهداف  مبناى 
افراد  اين  اما  مى كردم  پيدا  حضور  اروپايى  نمايشگاه هاى  در 
و  نداشتند  فضاها  اين  در  ايرانى  گروه هاى  وجود  از  اطالعى 
تصادفاً به هم مى رسيديم. اآلن وضعيت از اين نظر بهتر شده 
در  حرفه اى ترى  و  كاركشته  نيروهاى  به  هنوز  هرچند  است 
اين جايگاه نياز داريم. رايزنان بازرگانى بايد جاده صاف كن هاى 
صادرات ايران باشند و هيچ صادراتى به هيچ كشورى انجام 
نمى شود مگر ارتباطات سياسى قوى و مستحكم با آن كشور 
برقرار كنيم. حل مسائل سياسى اصلى ترين مسئله در برقرارى 

روابط اقتصادى است.

ادامه در صفحه 3

مهندس جمشيد بصيری تهرانی؛ 
رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران شد

جلسه مشترک نمايندگان تشکل های نساجی و پوشاک کشور

ادامه در صفحه 2

احمد صادقيان: احمد صادقيان: ۲۰۲۰ درصد بيشتر از رقبا برای  درصد بيشتر از رقبا برای 
صادرات هزينه می کنيمصادرات هزينه می کنيم  

مدير كل دفتر صنايع نساجى و پوشاك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
و  شال  توليد  صنعت  تهديد  مهمترين 

روسرى، واردات غير رسمى است.
و  كاال  قاچاق  افزود:  محرابى  افسانه 
واردات غير رسمى مانع اصلى توسعه 
بخش هاى توليدى شال و روسرى در 

كشور است .
به گزارش ايرنا، مدير كل دفتر صنايع 

نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: 
روسرى)  و  (شال  اظهارى  كم  موضوع  رسمى،  واردات  مورد  در 

و خالف اظهارى (پارچه يا رول قابل 
با  روسرى)،  و  شال  جاى  به  استفاده 
اقدامات  و  متعدد  جلسات  به  توجه 
از  گذشته  سال  اواخر  آمده،  عمل  به 
سوى گمرك جمهورى اسالمى ايران 
اعمال  مورد  در  مربوطه  ابالغيه هاى 
نظارت الزم و تمهيدات اجرايى براى 
موصوف  پارچه هاى  گذارى  ارزش 
تعيين  همچنين  و  روسرى  عنوان  به 
حداقل ارزش براى هر ثوب روسرى ساخت چين و تركيه و نيز 

به  است.  پذيرفته  صورت  اروپايى  كشورهاى 

واردات غير رسمی مهمترين تهديد صنعت توليد شال و روسری است 



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
انجمن  مديره  هيات  نشست  نهمين  و  سى  و  نهصد 
روز  در  اعضا  اكثريت  حضور  با  ايران  نساجي  صنايع 
انجمن  ساختمان  محل  در   96/02/10 مورخ  يكشنبه 

تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
1- آقاى مهندس شهاليى طى سخنانى از راه اندازى اولين 
مجموعه فروشگاهى به متراژ 1200 مترمربع در شهر اردبيل 
با حضور تعداد زيادى از برندهاى توليدكننده پوشاك خبر دادند. 
2- آقاى نيلفروش زاده طى سخنانى به لزوم كاهش قيمت 
تمام شده و تغيير سبك و سياق كانال هاى سنتى توزيع اشاره 
فرمودند و از انجمن صنايع نساجى خواستند تا مكانيزم هاى 
كاهش  جهت  در  مدرن  توزيع  كانال هاى  براى  را  مناسبى 

قيمت تمام شده طراحى نمايد. 
از  تركيه  دولت  حمايت هاى  به  حميدى  مهندس  آقاى   -3
صنعتگران ترك اشاره فرمودند و شرايط رقابت با ترك ها را 
بسيار دشوار دانستند و خواستار پيگيرى اين موضوع از طريق 

انجمن شدند. 
4- آقاى رئيس زاده با اشاره به نمايشگاه شركتهاى آلمانى 
در شهر آفتاب ومكاتبه VDMA توضيحاتى را در خصوص 

برگزارى كارگاههاى آموزشى مذكور ارائه فرمودند. 
5- آقاى رئيس زاده با اشاره به پيگيرى هاى انجام شده در 
خصوص تخصيص ارز مبادله اى به ماشين آالت نساجى از 
عدم حصول نتيجه تا اين لحظه خبر دادند و ابراز اميدوارى 
نمودند تا اين موضوع در روزهاى آتى به نتيجه مطلوب برسد.

فاستونى،  ريسندگان  درخواست  به  زاده  رئيس  آقاى   -6
مشترك  كارگروه  تشكيل  براى  ماشينى  فرش  و  هايبالك 
مورخ 96/2/9  نشست  به  و  دادند  خبر  بلند  الياف  ريسندگان 
اين گروه كه در دبيرخانه انجمن برگزار شد اشاره فرمودند كه 
آقايان  كارگروه  اين  رئيسه  هيأت  انتخابات  برگزارى  از  پس 
زينالو، نصيريانى، مطهرى، ذوالفقارى، مقدم، فرزين و ديانت 
بعنوان اعضاى اصلى و آقايان حلوائى و سعيدى بعنوان على 

البدل انتخاب شدند. 
جهاد  وزير  با  مشترك  نشست  به  زاده  رئيس  آقاى   -7
و  مجدد  نشست  براى  شده  انجام  پيگيرى هاى  و  كشاورزى 
همچنين جلسه مشترك با صندوق پنبه در روز سه شنبه اين 

هفته اشاره فرمودند. 
كننده  برگزار  با  مكاتبه  پيگير  انجمن  كه  شد  مقرر   -8
دموتكس در تركيه در خصوص اخذ تسهيالت براى شركت 
براى  مناسب  جانمائى  در  جدى  مساعدت  و  ايرانى  كنندگان 

توليدكنندگان ايرانى در آن نمايشگاه باشد. 
9- آقاى زينى توضيحاتى را در خصوص نامناسب بودن زمان 
كه  فرمودند  ارائه  ماه  شهريور  در  نساجى  نمايشگاه  برگزارى 
زمان  تغيير  با  تهران  نمايشگاههاى  سهامى  شركت  ظاهراً 
در  توضيحاتى  همچنين  و  است  نموده  مخالفت  برگزارى 
شهر  در  ماه  مرداد  در  كفپوش  و  فرش  نمايشگاه  خصوص 
آفتاب و شهريور ماه ( در محل دائمى نمايشگاههاى تهران) 
مطرح شد. كه مقرر شد پيگيرى هاى بعدى توسط آقاى دكتر 
شيبانى و دبيرخانه انجمن صورت گيرد و گزارش مذكور به 

هيأت مديره اعالم گردد. 
هفته  سفر  از  مختصرى  گزارش  شيبانى  دكتر  آقاى   -10
گذشته خود به بروجرد در خصوص بازديد وزير صنعت، معدن 

و تجارت و هيأت همراه از اين منطقه ارائه فرمودند. 

غائبين آقايان
مهندس محمد مروج، دكتر بهروز محمدى، محمدرضا مقدم، 
محسن آهنگريان، مهندس شروين بادامچى، عليرضا لقمان.

مبنى  تهران  اتاق  پيشنهاد  با  گذشته  ماه  اسفند  در  آنكه  از  پس 
كوچك  توليدى  بنگاه هاى  مالياتى  اظهارنامه هاى  پذيرش  بر 
اقتصاد  فرماندهى  ستاد  در   95 و   94 سال  دو  براى  متوسط  و 
مقاومتى موافقت شد، بخشنامه اجرايى آن نيز صادر و ابالغ شد.

آن  از  كه  مقاومتى،  اقتصاد  فرماندهى  ستاد  مصوبه  براساس 
شد  مقرر  شد،  ياد  خصوصى  بخش  به  دولت  عيدى  عنوان  با 
بنگاه هاى توليدى كوچك و متوسط در سال هاى 1394 و 1396 
بازرسى  از  و  بپردازند  ماليات  خود  تسليمى  اظهارنامه هاى  برابر 
نهايت  در  و  زياد  هزينه  و  وقت  صرف  با  دفاتر  حسابرسى  و 

على الراس شدن ماليات اين بنگاه ها خوددارى شود.
اين پيشنهاد كه در اواخر اسفند ماه 95 در ستاد فرماندهى اقتصاد 
بخش  نمايندگان  و  تهران  اتاق  گسترده  تالش  با  و  مقاومتى 
مالياتى  امور  سازمان  به  اجرا  براى  رسيد،  تصويب  به  خصوصى 
بخشنامه  ماه  ارديبهشت  روز 9  در  نيز  سازمان  اين  و  شد  ابالغ 

اجرايى اين مصوبه را به ادارات كل امور مالياتى ابالغ كرد.

در اين بخشنامه آمده است:
سازمان امور مالياتى كشور در اجراى مقررات تبصره الحاقى به 
ماده 29 آيين نامه اجرايى ماده 219 قانون ماليات هاى مستقيم، 
نظر  ملحوظ  با  ذيربط  مالياتى  مامورين  كه  نمايند  اتخاد  ترتيبى 
واحدهاى  تسليمى  مالى  صورت هاى  و  اظهارنامه ها  دادن  قرار 
اظهارنامه  اساس  بر  ماليات  نمودن  قطعى  اولويت  با  و  موصوف 
تسليمى، ضمن خوددارى از صدور برگ تشخيص مالياتى، برگ 
ماليات قطعى عملكرد سال 94 آنان را صادر و ابالغ نمايند. در 
صورتى كه امكان صدور برگ قطعى به شرح فوق ميسر نباشد، 
ماليات عملكرد سال مزبور با رعايت مقررات تبصره 2 ماده 97 
قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 1380/11/27 صرفا از طرق 

رسيدگى به دفاتر، اسناد و مدارك آنان تعيين شود.
مستقيم  ماليات هاى  معاون  جنتى،  نادر  امضاى  با  بخشنامه  اين 
سازمان امور مالياتى كشور ابالغ شده است. متن اين بخشنامه را 
مى توانيد از وب سايت انجمن صنايع نساجى ايران دريافت كنيد.

اجرايی شدن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد 
پذيرش اظهارنامه های مالياتی

مصوبه مالياتی بنگاه های کوچک و متوسط ابالغ شد :

واردات غير رسمی مهمترين تهديد صنعت توليد شال و روسری است 
گزارش ايرنا، بر اساس تصميمات جديد گمرك، ارزش گذارى و 
حقوق ورودى پارچه هاى شال و روسرى رول با گراماژ 100گرم و 
پايين تر كه از آن براى توليد اين اقالم استفاده مى شود، با همان 

رديف تعرفه اى شال و روسرى صورت مى گيرد.
پيشتر دفتر بررسى و تعيين ارزش و تعرفه گمرك ايران اين مورد 
گمرك هاى  كل  مديران  و  ناظران  به  خطاب  بخشنامه اى  در  را 
تهران-غرب، تهران، خرمشهر، چابهار، آبادان، جلفا، شهيد باهنر، 
تعيين  و  بررسى  دفتر  مديركل  كرد.  اعالم  بوشهر  و  بازرگان 
به  نامه اى  در  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  تعرفه  و  ارزش 
مدير كل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پيشنهاد كرده است با هدف قانونمندسازى نظام واردات 

مبناى  بر  ارزش  ايران،  توليدات  مشابه  خارجى  شال  و  روسرى 
فهرست رسمى شركت برند مادر كه صحت آن توسط مقام هاى 
صالحيت دار تاييد شده باشد، به اين دفتر اعالم و از صدور هر 
گونه ثبت سفارش به اسم اشخاص و شركتهاى نامعتبر خوددارى 
شود. به گزارش ايرنا، چندى پيش دبير انجمن توليدكنندگان شال 
و روسرى در نامه اى به وزير صنعت، معدن و تجارت نوشت: با 
وجود اينكه كارخانه هاى توليد شال و روسرى با صرف ميليون ها 
دالر به روز شده است اما واردات اين كاالهاى داراى توليد داخل 
همچنان ادامه دارد. تصميم جديد گمرك جمهورى اسالمى ايران 
صورت  ملى  توليد  از  حمايت  و  امر  اين  به  ساماندهى  هدف  با 

گرفته است.

محمد علی عامری با بيان اينکه دولت در دوران پسا برجام از توسعه صنعت 
نساجی غافل نباشد، افزود: دولتمردان از شرايط مزبور با برنامه ريزی علمی، 
توجه به کاهش هزينه های توليد، مبارزه جدی با قاچاق و ساير موارد زمينه 

شکوفايی صنعت نساجی کشور را بيش از پيش فراهم کنند.
وی با اشاره به اينکه اغلب صنايع کشور به ويژه صنعت نساجی 
هستند،  مواجه  مشکل  با  گردش  در  سرمايه  و  نقدينگی  مورد  در 
طبقه  در  توليدی  کارخانجات  و  نساجی  شرکت های  اظهارداشت: 
بندی جزء شرکت های کوچک و متوسط (SME) به شمار می روند.

بطورکلی  گفت:  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  مديره  هيئت  عضو 
شرکت های کوچک و متوسط از لحاظ تأمين نقدينگی، سرمايه در 
گردش و سرمايه گذاری های دراز مدت توانايی مالی زيادی ندارند.

عامری با اشاره به اينکه بستر توسعه شرکت های نساجی کوچک و 
متوسط به بزرگ در دنيا ازسوی دولت ها فراهم می شود، افزود: اين 
بستر سازی با در نظر گرفتن عواملی همچون بهره بانکی پائين، 
رفع موانع کسب و کار، تقويت روابط بين المللی، توسعه صادرات 
و غيره امکان پذير است. عامری تاکيد کرد: ايران نيز همانند ساير 
صنعت  توسعه  برای  بايد  برجام  پسا  شرايط  از  جهان  کشورهای 
نساجی نهايت استفاده را ببرد. وی تصريح کرد: از مجموع سرمايه 
در گردش ۳۰ درصد متعلق به صنايع و ۷۰ درصد بقيه ازسيستم 
بانکی تأمين می شود و دولت در شرايط کنونی به منظور حمايت از 

توليد داخلی بايد تالش مضاعف انجام دهد.
نساجی يکی از صنايع مورد نياز کشور است که می تواند ضمن ايجاد 
اشتغال موجب افزايش ارزش افزوده و توليد ثروت شود بنابراين با 

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران:
کمبود نقدينگی عمده ترين مشکل صنعت نساجی کشور است 

حمايت از توليدکنندگان داخلی و بکارگيری ماشين آالت مناسب و 
تهيه مواد اوليه با کيفيت می توان صنعت نساجی کشور را بيش از 
گذشته فعال نمود. افزايش کيفيت، کاهش بهای تمام شده توليدات 
داخلی و استفاده از فناوری های نوين از راهکارهای مؤثر در جهت 
برون رفت از مشکالت فعلی صنعت نساجی است و دولت بايد در 
کاالهای  تا  شتافته  نساجی  صنعت  کمک  به  امر  سه  اين  تحقق 

توليدی قابليت رقابت با کاالهای خارجی را داشته باشند.
صنعت نساجی در زمره بزرگترين، مهم ترين و قديمی ترين صنايع 
جهان است که به دليل اشتغالزايی باال و نقش صنعتی، اقتصادی و 
اجتماعی فوق العاده، بسيار مورد توجه اغلب کشورها و اقتصادهای 
بزرگ دنيا قرار دارد. براساس چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  راهبردی  سند  در   ۱۴۰۴ افق  در 
دستيابی به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه 

ترسيم شده است.
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جلسه مشترک نمايندگان تشکل های نساجی و پوشاک کشور
در آغاز اين نشست مهندس جمشيد بصيرى تهرانى عضو هيأت 
مديره انجمن صنايع نساجى ايران با اشاره به تاريخچه تشكيل 
طول  در  ان  پيشرفت  و  توسعه  و  ايران  نساجى  صنايع  انجمن 
سالهاى گذشته به سوابق پيگيرى هاى صورت گرفته در خصوص 
فرمودند  اشاره  پوشاك  و  نساجى  صنايع  كنفدراسيون  تأسيس 
حوزه  در  فعال  تشكل هاى  بيشتر  همگرايى  لزوم  بر  تاكيد  با  و 
صنايع نساجى و پوشاك به نشست هاى متعدد در اين خصوص 
اشاره فرمودند كه در نهايت منجر به تشكيل كارگروه مشترك 

تشكل هاى نساجى و پوشاك و جلسه حاضر شد.
جواد  محمد  دكتر  بصيرى،  مهندس  مقدماتى  فرمايشات  از  پس 
در  پوشاك  صنايع  فعلى  وضعيت  به  سخنانى  طى  آميز  صدق 
قياس با رقباى بين المللى پرداختند. ايشان با انتقاد از روند كنونى 
توجه به صنعت وتوليد در كشور به تحوالت بين المللى پوشاك 
پرداختند. صدق آميز با اشاره به توسعه بازارهاى بين المللى لزوم 
المللى  بين  سطح  در  عرضه  به  داخلى  بيشترتوليدكنندگان  توجه 
پرداخت و شرط بقاى توليدكنندگان داخلى را حضور در بازارهاى 

بين المللى دانست.
صدق آميز با اشاره به زنجير طوالنى صنايع نساجى و پوشاك از 
تأمين مواد اوليه تا عرضه و توزيع، به زنجيره ارزش افزوده اين 
صنعت اشاره نمود و سهم صنعت نساجى و پوشاك در سبد خريد 
كاهش  و  داد  قرار  تحليل  مورد  را  مختلف  كشورهاى  در  خانوار 
را  مختلف  جوامع  خريد  سبد  از  پوشاك  و  نساجى  صنايع  سهم 

حاكى از رقابت سخت در اين عرصه دانست.
رئيس مركز پژوهش هاى اتحاديه صنف پوشاك تهران عدم وجود 
بنگاههاى بزرگ را يكى ديگر از نارسائى هاى موجود دانست و 
ابراز اميدوارى نمود كه اين همگرائى ها بتواند خألها و كاستى هاى 
موجود را برطرف كند. صدق آميز با اشاره به فعاليتهاى انجام شده 
در مركز پژوهش هاى اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان صنف 
پوشاك به پيگيرى هاى مقدماتى براى شكل گيرى اين كارگروه 

اشاره فرمودند.
ابوالقاسم شيرازى رئيس اتحاديه صنف پوشاك نيز طى سخنانى 
دغدغه هاى  به  نشست  اين  تشكيل  از  خشنودى  ابراز  ضمن 
اشاره  كشور  نساجى  صنايع  پيشرفت  و  توسعه  براى  تشكل  اين 
فرمودند و با اشاره به ركود كسب و كار در سطح بازار به لزوم 
برنامه  ساختار  تغيير  براى  كاربردى  پژوهش هاى  به  ويژه  توجه 
ريزى و اجرا در كشور اشاره فرمودند و تأسيس مركز پژوهشهاى 
اتحاديه را گامى در اين مسير دانستند و ابراز اميدوارى نمودند كه 
برنامه هاى  تدوين  در  مؤثرى  نقش  بتواند  مشترك  كارگروه  اين 

توسعه اى اين صنعت داشته باشد.
سطح  در  تعامل  براى  حاكميتى  سياستهاى  به  اشاره  با  شيرازى 
بين الملل و لزوم همكارى دو طرفه در سطح بين المللى اشاره 
كرد و بازسازى و نوسازى و خالقيت در توليد را الزمه حضور در 
عرصه بين المللى دانست و با اشاره به لزوم توجه صنعت پوشاك 
به صنعت نساجى از اتفاق نظر و وحدت رويه درتأمين مواد اوليه 
انجمن  كه  نمود  اميدوارى  ابراز  و  نمود  استقبال  پوشاك  صنعت 
صنايع نساجى ايران بتواند نقش مؤثرى را در تأمين و پاسخگوئى 

صنعت پوشاك ايفا كند.
فروشى،  خرده  شدن  علمى  لزوم  به  ادامه  در  تيرگر  منصور  دكتر 
توليد و توزيع و فروش پرداخت و با تحليل زنجيره توزيع پوشاك در 
سالهاى گذشته به آسيب هاى قاچاق در كانال توليد و توزيع پرداخت. 
تيرگر با اشاره به قدمت صنايع نساجى كشور ابراز اميدوارى نمود با 
كمك و همكارى انجمن هاى نساجى كشور بتوانند مواد اوليه مورد 

نياز صنعت پوشاك را در داخل تأمين نمايند.
طى  پوشاك  صنف  اتحاديه  نماينده  ديگر  سليمانى  مهندس 
سخنانى به ارتباطات مؤثر با برندهاى معتبر دنيا و اخذ سفارش 
از آنها اشاره نمود و ابراز اميدوارى نمود كارگروه بتواند در اولين 
نشست خود سياستهاى كلى تعامل و همكارى بين تشكل ها را 

جمع بندى و تدوين نمايد.
مهندس جمشيد بصيرى در جمع بندى فرمايشات مطرح شده به 
لزوم تدوين ضوابط مشخص براى اين همكارى اشاره فرمودند و 
از حاضرين خواستند تا با ارائه ديدگاههاى خود در تبيين موضوع 

يارى كنند.
صادرات  و  توليد  اتحاديه  رئيس  نائب  حريرى  وحيد  مهندس 
و  منسجم  ريزى  برنامه  و  مديريت  لزوم  به  پوشاك  و  نساجى 
حساب شده براى اداره اين كارگروه اشاره نمود و ابراز اميدوارى 
نمود كه ساختار و تشكيالت مستقل جديد با حفظ شأن و جايگاه 

تشكل ها و وزن و اثرگذارى آنها راه اندازى شود.
آقاى تطهيرى از انجمن صنايع نساجى گيالن با اشاره به تفاهم 
نامه منعقده با سازمان بين المللى كار ازاين تفاهم نامه به عنوان 

اتوبان ارتباطى در سطح بين الملل ياد كرد.
تطهيرى تأسيس و راه اندازى ساختار جديد را به مصلحت ندانست 
و ابراز اميدوارى كرد تشكل هاى موجود با محوريت انجمن صنايع 
نساجى بتوانند در عمل مفيد واقع شوند. تطهيرى با اشاره به ضوابط 
بين المللى از امكان تأسيس كنفدراسيون نساجى و پوشاك سخن 
گفت و جايگاه اين نهاد را در سطح بين الملل عالى ترين جايگاه 
دانست به طورى كه امكان طرح مسائل و مشكالت در سطح بين 
الملل وجود دارد و كانون عالى كارفرمايان مى تواند در معرفى اين 

كنفدراسيون به سازمان بين المللى كار همكارى نمايد.
مهندس عبدالمجيد فيضى رئيس هيات مديره جامعه متخصصين 
و  نساجى  صنايع  مشكالت  و  مسائل  به  اشاره  با  ايران  نساجى 
پوشاك، كيفيت، تنوع و مد را الزمه تامين مواد اوليه مناسب دانست 
و با تمركز بر فاكتورهاى قيمت تمام شده، كاهش قيمت تمام شده 

را براى رقابت در سطح بين الملل ضرورى دانستند.
را  دانشگاه  و  صنعت  بين  ارتباط  و  متخصصين  آموزش  فيضى 
يكى ديگر از دغدغه هاى فعالين صنايع نساجى و پوشاك دانست 
برنامه هاى  مهمترين  از  يكى  را  استانداردسازى  به  توجه  لزوم  و 

كارگروه مشترك دانست.
مهندس فيضى نگاه هاى گذرا و كوتاه مدت در توليد و صادرات 
كيفيت  با  محصوالت  عرضه  و  دانست  خطرناك  كشور  براى  را 
موفقيت  عدم  براى  عاملى  را  المللى  بين  بازارهاى  در  نامناسب 

نساجى و پوشاك كشور در آينده دانستند.
و  نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  نماينده  بختى  شاه  مسعود 
اين  در  افزايى  هم  نوعى  را  كنفدراسيون  تشكيل  نيز  پوشاك 
صنعت دانست و با اشاره به كارگروه مشترك پوشاك در وزارت 
افزايى  با هم  بتواند  كنفدراسيون  اين  اميدوارى كرد  ابراز  صمت 
بين فعالين و دست اندركاران اين صنعت، نقش موثرى در توسعه 

و پيشرفت اين صنعت داشته باشد.
به  پوشاك  قانونى  واردات  از  استقبال  به  اشاره  با  بختى  شاه 
را  رويه  بى  واردات  و  قاچاق  بازار،  توسعه  و  رقابت  ايجاد  لحاظ 
عامل نابودى صنعت نساجى و پوشاك كشور دانست و يكى از 

فعاليت هاى اين كنفدراسيون را مبارزه با واردات بى رويه دانست.
طى  نيز  يزد  نساجى  انجمن  از  نمايندگى  به  دستمالچيان  آقاى 
سخنانى بر لزوم همگرايى بيشتر تشكل ها تاكيد فرمودند و توان 
فنى و تكنولوژيكى صنايع نساجى كشور را بسيار مناسب ارزيابى 
نمودند و ابزار اميدوارى نمودند كه با اصالح ساختار سنتى كانال 
و  ريزى  برنامه  را  كيفيتى  با  و  متنوع  محصوالت  بتوان  توزيع 

اجرا نمود.
طى  نيز  پارچه  و  لباس  طراحان  انجمن  دبير  بين  پاك  صديقه 
سخنانى ضمن ابراز ناخرسندى از جايگاه فعلى تشكل ها در كشور 
و نارسائى مربوطه در اين خصوص و اشاره به سابقه نشست هاى 
مشترك تشكل هاى نساجى و پوشاك ابراز اميدوارى نمود كه اين 
كارگروه بتواند جايگاه آموزش، نوآورى و خالقيت و كيفيت را در 

توليدات و محصوالت ارتقاء بخشد.
مشترك  جلسات  تداوم  خواستار  سخنانى  طى  آميز  صدق  دكتر 
و  شد  كارگروه  استراتژى هاى  و  كليات  بر  تفاهم  و  توافق  براى 
اين  تاسيس  حقوقى  ضوابط  و  قانونى  كار  و  ساز  داد  پيشنهاد 

كنفدراسيون توسط جمع منتخبى پيگيرى شود.
محمدمهدى رئيس زاده دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران نيز 
رسيد،  نشست  به  تأخير  با  ديگرى  جلسه  در  حضور  دليل  به  كه 
وزير  با  خود  صبح  نشست  به  شده  مطرح  موارد  بندى  جمع  در 

كشاورزى اشاره فرمودند.
بين  مشترك  نشست هاى  برگزارى  سوابق  به  زاده  رئيس 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  جدى  اهتمام  و  نساجى  تشكل هاى 
نساجى ايران در ايجاد و هم افزايى بيشتر بين تشكل هاى نساجى 
همكارى هاى  گسترش  لزوم  به  و  نمود  اشاره  كشور  پوشاك  و 

مشترك تاكيد فرمودند.
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران به عزم اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى به تاسيس و راه اندازى فدراسيون هاى همگن 
به لزوم نگاه ملى به موضوع توسعه و پيشرفت صنايع نساجى و 
پوشاك تاكيد كردند. رئيس زاده با اشاره به پيگيرى هاى انجام 
در  فعاليت  مجوز  صدور  و  تشكل  ثبت  ضوابط  درخصوص  شده 
بخش  و  دولت  گفتگوى  شوراى  پتانسيل هاى  و  بازرگانى  اتاق 
خصوصى و پارلمان بخش خصوصى ابراز اميدوارى نمودند تا با 
همت هيات مديره هاى تشكل هاى مرتبط اين حركت با قدرت 

و قوت تداوم يابد.
دكتر عليمردان شيبانى نايب رئيس انجمن صنايع نساجى ايران 
نيز طى سخنان كوتاهى به يكپارچگى صنايع نساجى و پوشاك 
شركت هاى  و  توانمند  تشكل هاى  به  اشاره  با  و  فرمودند  اشاره 
قدرتمند نساجى و پوشاك، ابزار اميدوارى كرد كنفدراسيون اين 

صنعت بسيار قدرتمند كار خود را آغاز كند.
آتى  هفته  دو  ظرف  تا  شد  مقرر  مذكور  نشست  بندى  جمع  در 
مدون  پيشنهادى  اساسنامه هاى  بررسى  با  كارگروه  دوم  نشست 

شده در گذشته برگزار شود.
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دستور وزير محترم صمت در 
خصوص واردات كليه ماشين آالت 

صنايع نساجى و پوشاك با ارز 
مبادله اى

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنايع 
نساجى ايران احتراماً نظر به پيگيرى هاى 

مستمر انجمن صنايع نساجى ايران در 
خصوص تخصيص ارز مبادله اى به كليه 
ماشين آالت مورد نياز صنايع نساجى و 

پوشاك به اطالع مى رساند حسب دستور 
وزير محترم صنعت، معدن و تجارت واردات 
كليه ماشين آالت صنايع نساجى و پوشاك با 

ارز مبادله اى صورت خواهد گرفت. 
بر اى دريافت متن دستور وزير محترم و 
مكاتبه مشاور محترم وزير در امور صنايع 
نساجى و پوشاك به سايت انجمن صنايع 

نساجى ايران به نشانى www.aiti.ir بخش 
اطالع رسانى (صورتجلسه ها) مندرج در 

تاريخ 1396/02/09 مراجعه فرماييد.

اتحاديه كشباف و جوراب تهران طى ماه هاى گذشته با ارسال 
مسئوالن  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  درخواستى 
خواسته است كه با توجه به توان توليد جوراب در كشور جلوى 

واردات اين محصول گرفته شود.
مديراجرايى اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان كاالى 
كشباف و جوراب تهران - درخصوص ظرفيت ها و مشكالت 
با  كرد:  اظهار  اتحاديه  اين  پوشش  تحت  توليدى  واحدهاى 
توجه به توان توليدى و تعداد ماشين آالت موجود، كارگاه هاى 
جوراب بافى در سطح تهران و كشور، توليدكنندگان اين رسته 
شغلى قادر هستند كه نياز كل جمعيت 80 ميليونى ايران به 

جوراب را در انواع و سالئق مختلف توليد و عرضه كنند.
به گزارش ايسنا، وى عنوان كرد: در همين راستا و با توجه به 
دستور كار سازمان توسعه تجارت در سال جارى كه به استناد 
با  كه  خويش  نوروزى  پيام  در  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات 
ورود كاالهايى كه امكان توليد داخلى دارند، مخالفت كردند، 
مقرر است با تنظيم دستورالعملى از ورود حدود 700 قلم كاال 
اخير  هفته هاى  در  نيز  اتحاديه  اين  شود.  جلوگيرى  كشور  به 
خواستار  و  داشته  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  با  مكاتباتى 
شده  يكساله  طرح  يك  قالب  در  جوراب  ورود  از  جلوگيرى 
درخواست  اين  قبول  با  امر  مسئوالن  اميدواريم  كه  است 
اقدامى موثر در جهت احياى كارگاه هاى نيمه فعال اين حرفه 
مقادير  خروج  از  و  كنند  جديد  كارگران  براى  اشتغال  ايجاد  و 
قابل توجهى ارز از كشور و نفوذ فرهنگ غيرايرانى و اسالمى 

جلوگيرى كنند. 
مورد  را  اصناف  حقوقى  و  قانونى  مشكالت  ادامه  در  وى 
مربوط  قوانين  بين  تعارض  كه  شد  متذكر  و  داد  قرار  بررسى 
تامين  مالياتى،  امور  سازمان  قبيل  از  اجرايى  دستگاه هاى  به 
اجتماعى، شهردارى با قوانين و مقررات نظام صنفى مشكالت 
ديگر  سوى  از  دارد.  همراه  به  مختلف  اصناف  براى  متعددى 
كه  مذكور  قوانين  از  يك  هر  اجرايى  نامه هاى  آيين  تدوين 
همواره  مى شود  محسوب  قوانين  اين  اجرايى  اهرم  واقع  در 
دستخوش تغييرات بوده و گاه جرياناتى در تعيين آنها دخالت 
مقنن  منظور  و  قانون  نص  با  نتيجه  رويكرد  اين  با  كه  دارند 
تفاوت هاى فاحشى پيدا كرده و همه اين عوامل باعث ايجاد 
حس عدم امنيت سرمايه گذاران در بنگاه هاى اقتصادى و فرار 

سرمايه ها از بخش هاى مولد به غير مولد و كاذب مى شود. 
مدير اجرايى اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان كاالى 
كشباف و جوراب تهران به ذكر مثالى در اين باره پرداخت و 
افزود: اجراى ناگهانى قانون ماليات بر ارزش افزوده در دولت 
نهم بدون فراهم سازى مكانيزم، سخت افزارهاى الزم و نيز 
تا   17 حدود  تورمى  آثار  قانون  اجراى  براى  عمومى  فرهنگ 
براى  خدمات  و  كاالها  برخى  توزيع  و  تهيه  در  درصدى   25
مصرف كنندگان با شيوه اجرايى كنونى به همراه داشته است. 

كمال آبادى افزود: اين موضوع از داليل مهم نابرابرى وعدم 
امكان رقابت توليدكنندگان داخلى با محصوالت رقباى ساير 
كشورها به شمار مى رود. البته اگر اين ماليات به شكل صحيح 
نهايى  كننده  ازمصرف  صرفًا  پيشرفته  كشورهاى  تمام  ومانند 
گذارى  سرمايه  اقتصادى  زيربنايى  امور  در  آن  درآمد  و  اخذ 
اميدوارى  ابراز  همچنين  وى  بود.  خواهد  موثر  بسيار  شود 
كرد با اخذ نظرات كارشناسانه و آسيب شناسى بعمل آمده از 
تمامى بخش هاى مشمول اين قانون دردوره آزمايشى، اليحه 
شوراى  مجلس  كار  دستور  در  تر  سريع  هرچه  آن  اصالحيه 

اسالمى قرار گرفته و ايرادات آن برطرف شود. 
امروزه شاهد هستيم در كشورهاى توسعه يافته، دولتها صرفًا 
با ايفاى نقش نظارتى و ارائه تسهيالت ارزان قيمت و وضع 
آحاد  اشتغال  عمدتًا  بخش  اين  براى  كننده  تسهيل  مقررات 
مردم را ساماندهى كرده و با توزيع ثروت و امكانات در اقصى 

شده  خود  كشور  بالندگى  و  رشد  باعث  سرزمينى  قلمرو  نقاط 
بخش  اين  حق  به  و  معقول  مالياتى  درآمدهاى  محل  از  و 
عنوان  به  مى سازند.  رامحقق  كشورشان  توسعه اى  برنامه هاى 
مثال در كشور همسايه ما تركيه، دولت با ارائه تسهيالت ارزان 
نيز  و  تجهيزات  بروزرسانى  در  صنايع  نمودن  ومكلف  قيمت 
ساير عوامل حمايتى از توليدكنندگان بويژه در صنعت نساجى 
و پوشاك باعث شده در سالهاى اخير نه تنها كاال بلكه الگو و 
مد و حق استفاده از نام هاى تجارى اين كشور به ساير كشورها 
صادر و دغدغه اشتغال جوانان از دوش دولت برداشته و توسط 

بنگاه هاى توليدى بخش خصوصى برطرف شود. 

فرش قرمز براى واردات پوشاك خارجى پهن كرده اند
كمال آبادى در ادامه يكى از بارزترين مشكالت توليدكنندگان 
صنف خويش را نداشتن محلى مناسب براى عرضه دائمى و 
در  گفت:  و  دانست  كنندگان  مصرف  به  محصوالت  مستقيم 
اين خصوص بى مهرى صاحبان مجتمع هاى تجارى درحمايت 
ازتوليدكنندگان با كيفيت و برندهاى مطرح ايرانى و در مقابل 
پهن كردن فرش قرمز براى ورود برندهاى خارجى بويژه درحوزه 
پوشاك قابل اشاره است. اين درحالى است كه باتصويب قانون 
بهبود فضاى كسب و كار شهردارى ها مكلف شده اند با دراختيار 
و  دائمى  نمايشگاه هاى  برپايى  جهت  مناسب  اماكن  گذاشتن 
ومتصديان  كارآفرينان  توليدكنندگان،  حضور  براى  فصلى 
مشاغل خانگى و عرضه مستقيم محصوالت ايشان به مصرف 
كنندگان از توليد داخلى حمايت كنند ، كه اين امر مى بايست 
حدود 10  مسئوالن  و  نمايندگان  از  مركب  كارگروهى  توسط 

سازمان اجرايى و مهم شهرستان نظارت و پيگيرى شود.
تصويب  از  سال  دو  حدود  گذشت  از  بعد  اكنون  افزود:  وى 
قانون وآيين نامه اجرايى مربوطه تعداد انگشت شمارى از اين 
نوع نمايشگاه ها برگزار شده است كه با اندكى تامل و بررسى 
تنها  نه  اماكن  اين  غرفه هاى  واگذارى  كه  شد  خواهد  روشن 
غالبًا به توليدكنندگان واقعى صورت نمى گيرد بلكه واسطه ها با 
استفاده از ارتباطات، موفق به اخذ جايگاه و عرضه محصوالت 
منافات  قانون  روح  با  اجرايى  شيوه  اين  كه  مى شوند  ديگران 

كامل دارد.
وى در پايان ابراز اميدوارى كرد چنانچه مسئولين دستگاه هاى 
 ً تماما  اصناف،  درحوزه  بويژه  توليدكنندگان  با  مرتبط  اجرايى 
يا  آنان  گزينه اى  و  بخشى  اجراى  از  و  كرده  اجرا  را  قوانين 
كالن  مديران  كارشناسانه  دستورالعمل هاى  ماندن  معوق 
فعاليت  گواهى  صدور  نحوه  دستورالعمل  مثال  (بعنوان  كشور 
پوشاك  كننده  عرضه  خارجى  شركت هاى  وشعب  نمايندگان 
صنعت،  وزارت  محترم  مقام   1395/06/16 مصوب  درايران 
براى  الزم  توانايى  بخش  اين  كنند،  پرهيز   ( وتجارت  معدن 
نيل به خودكفايى و صادرات روزافزون محصوالت خويش را 
دارد و اشتغال ايجاده شده درآن كاذب و موقتى نبوده و باعث 
سوى  از  مقاومتى  اقتصاد  ابالغى  وبرنامه هاى  اهداف  پيشبرد 

مقام معظم رهبرى به قوه مجريه، خواهد شد.

درخواست برای ممنوعيت واردات جوراب عضو جديد

شركت نيكو تن پوش

مديرعامل: على مهرابى
سابقه فعاليت شركت: 19 سال

محل كارخانه: تبريز
زمينه فعاليت: انواع تى شرت، لباس زير و جوراب

انجمــن صنايع نسـاجي ايران عضويـت شـركت نيكوتن پوش 
را بـه مديــران آن واحــد بـه ويژه جناب آقـاى على مهرابى  تبـــريك 
عـرض نمـوده و موفقيـت روزافـزون ايشـان و شـركت نيكـو تن پوش 

را آرزومند اسـت. 
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